
 
 

 

 

 

 

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี  คณะมนษุยศาสตร 

ที่  ๒/๒๕๕๙ 

เร่ือง   ยกเลิกคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการชุดเดมิและขอแตงตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม 

 ------------------------------- 

 เนื่องดวยอาจารยในภาควิชาวรรณดีลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกในปการศึกษา 2559 จํานวน 2 คน ภาควิชา

วรรณคดีจึงขอยกเลิกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการภาควิชาชุดเดิมบางสวน และขอแตงต้ังคณะกรรมการและ

อนุกรรมการชุดใหม เพื่อทําหนาท่ีบริหารจัดการภาควิชาใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของหนวยงานตอไป ดังนี้ 
 

 คณะกรรมการและอนุกรรมการชุดเดิมท่ียกเลิก 

 ๑.  คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี 

 ๒. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี 

 ๓.  คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาและกิจการนิสิต  ภาควิชาวรรณคดี 

 ๔.  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  ภาควิชาวรรณคดี 

 ๕. คณะกรรมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ  ภาควิชาวรรณคดี 

 ๖.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ภาควิชาวรรณคดี 

 ๗.  คณะอนุกรรมการบริหารกลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ  

 ๘.  คณะกรรมการทวนสอบ ภาควิชาวรรณคดี 
 

 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดท่ีแตงต้ังใหม 

 ๑.  คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี 

 ๒. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี 

 ๓.  คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาและกิจการนิสิต  ภาควิชาวรรณคดี 

 ๔.  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  ภาควิชาวรรณคดี 

 ๕. คณะกรรมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ  ภาควิชาวรรณคดี 

 ๖.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ภาควิชาวรรณคดี 

 ๗.  คณะอนุกรรมการบริหารกลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ  

 ๘.  คณะกรรมการทวนสอบ ภาควิชาวรรณคดี 
 

 ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 

                                                                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

                           (นายธงรบ ร่ืนบรรเทิง) 

                                                                       หัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี  คณะมนษุยศาสตร 

ที่   ๓/๒๕๕๙ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี 

---------------------------- 
 

 อนุสนธิคําส่ังภาควิชาวรรณคดีท่ี ๒/๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เร่ืองยกเลิกคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดเดิมและขอแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแตงต้ังคณะ

กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 องคประกอบ 

 ๑. หัวหนาภาควิชาวรรณคดี   ประธาน 

 ๒. รองหัวหนาภาควิชาวรรณคดี  รองประธาน 

 ๓. นางกุลวดี  มกราภิรมย   กรรมการ 

 ๔. นายฟาริส โยธาสมุทร   กรรมการ  

 ๕. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ  กรรมการ 

 ๖. นางสาวสรณัฐ  ไตลังคะ   กรรมการ 

 ๗. นายรัตนพล  ช่ืนคา   กรรมการ 

 ๘.   นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี    กรรมการและเลขานุการ 
  

 ภารกิจ 

๑. กําหนดเปาหมาย  แผนพัฒนา  แผนกลยุทธ  แผนงานและโครงการ  ตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  
วัตถุประสงค  พันธกิจและนโยบายของภาควิชาวรรณคดี  อันเปนกรอบการดําเนินงานของภาควิชาให
สอดคลองกับระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยใชหลักการการบริหารความเส่ียงและการจัดการความรู                                                              

๒. ใหความเห็นชอบการปรับปรุง เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง แผนงานและโครงการ เพื่อการปฏิบัติงาน 
   ท่ีทันตอเหตุการณ 
๓. กํากับดูแลใหคณะกรรมการชุดตางๆ ของภาควิชาวรรณคดี สามารถพัฒนาศักยภาพในการ     
     ปฏิบัติภารกิจไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
๔.     กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนงาน โดยใชหลักการ PDCA  
๕.     รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะมนุษยศาสตร 
 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

   

                                                                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

                           (นายธงรบ ร่ืนบรรเทิง) 

                                                                       หัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 

 



 
 

 

 

 

 

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี  คณะมนษุยศาสตร 

ที่   ๔/๒๕๕๙ 

เร่ือง  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคด ี

---------------------------- 
 

 อนุสนธิคําส่ังภาควิชาวรรณคดีท่ี ๒/๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เร่ืองยกเลิกคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดเดิมและขอแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแตงต้ังคณะ

กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  

 องคประกอบ 

 ๑. นายธงรบ  ร่ืนบรรเทิง   ประธาน 

 ๒. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย  รองประธาน 

 ๓. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี   กรรมการ 

 ๔. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ   กรรมการ 

 ๕. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ   กรรมการ 

 ๖. นายรัตนพล  ช่ืนคา   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ภารกิจ 

๑.    กํากับดูแลการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ 

       ดําเนินการของรายวิชาระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 

๒.    วางแผนการเปดรายวิชาระดับปริญญาตรีในแตละภาคการศึกษา 

๓.    ใหความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาตางๆ ในระดับปริญญาตรี 

๔.    ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรี และรวบรวมขอมูล 

       เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

๕.    จัดทําทําเนียบผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือเชิญเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร 

๖.    ใหคําปรึกษาดานการเรียนและการวางแผนการเรียนแกนิสิตปริญญาตรี 

๗.    เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณคดี  ตามกรอบระยะเวลาท่ี  

 ส.ก.อ.กําหนด 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

                                                                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

                           (นายธงรบ ร่ืนบรรเทิง) 

                                                                       หัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี  คณะมนษุยศาสตร 

ที่   ๕/๒๕๕๙ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาและกิจการนิสติ  ภาควิชาวรรณคดี 

---------------------------- 

 อนุสนธิคําส่ังภาควิชาวรรณคดีท่ี ๒/๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เร่ืองยกเลิกคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดเดิมและขอแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแตงต้ังคณะ

กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 องคประกอบ 

 ๑. นายธงรบ  ร่ืนบรรเทิง   ประธาน 

 ๒. นางสาวกฤตยา  ณ หนองคาย  รองประธาน 

 ๓. นายฟาริส โยธาสมุทร   กรรมการ 

 ๔. นายรัตนพล  ช่ืนคา   กรรมการ   

 ๕. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ  กรรมการ 

 ๖. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ภารกิจ  

๑. ใหคําปรึกษาแกนิสิตภาควิชาวรรณคดีในกรณีเรงดวน หรืออาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตไมอยู 
๒. วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตโดยประสานงานกับคณะกรรมการชุดตางๆ ของภาควิชา เพื่อใหมีการ

ถายทอดความรูความเขาใจเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา เอกลักษณและอัตลักษณของคณะและ
มหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม 

๓. ประสานงานกับคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือใหนิสิตไดรับทราบขาวสารและ
กิจกรรมอันเปนประโยชน 

๔. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพ่ือจัดหาแหลงทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมของนิสิต 
      ภาควิชาวรรณคดี 
๕. พิจารณากล่ันกรองเสนอช่ือนิสิตที่สมควรไดรับยกยอง รับรางวัลหรือทุนในวาระตางๆ 
๖. ดูแลขอมูลโครงการกิจกรรมบัณฑิตยุคใหมของภาควิชาในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของกอง 
      กิจการนิสิต (http://newgrad.sa.ku.ac.th) 
๗. รวบรวมและเผยแพรขอมูลที่เปนการดําเนินงานดานกิจการนิสิตในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ 
      ภาควิชาหรือส่ืออื่นๆ แกนิสิต 
๘. รวบรวมและประเมินผลการดําเนินงานดานกิจการนิสิต  เพ่ือการประกันคุณภาพ 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 

                                                                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

                           (นายธงรบ ร่ืนบรรเทิง) 

                                                                       หัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 



 
 

 

 

 

 

     

     คําสั่งภาควิชาวรรณคดี  คณะมนษุยศาสตร 

ที่   ๖/๒๕๕๙ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  ภาควิชาวรรณคด ี

---------------------------- 

 อนุสนธิคําส่ังภาควิชาวรรณคดีท่ี ๒/๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เร่ืองยกเลิกคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดเดิมและขอแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแตงต้ังคณะ

กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 องคประกอบ 

 ๑. นางสาวสรณัฐ  ไตลังคะ   ประธาน 

 ๒.    นางสาวกฤตยา  ณ หนองคาย  รองประธาน 

 ๓. นางกุลวดี  มกราภิรมย   กรรมการ 

 ๔. นายธงรบ  ร่ืนบรรเทิง   กรรมการ    

 ๕. นายฟาริส โยธาสมุทร   กรรมการ 

 ๖. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี   กรรมการ     

 ๗.    นายรัตนพล  ช่ืนคา   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ภารกิจ 

๑. วางแผนงานดานการวิจัยและการบริการวิชาการของภาควิชาเพ่ือเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการในเชิงรุก 

เพื่อสนับสนุนการกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒. ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย และองคการดานการวิจัยและบริการ

วิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ 

๓.    รวบรวมและเผยแพรขอมูลท่ีเปนผลงานดานการวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากรใน 

       เว็บไซตของภาควิชาและส่ืออื่นๆ 

๔.    รวบรวมและประเมินผลการดําเนินการดานการวิจัยและบริการวิชาการของภาควิชาเพ่ือการ 

       ประกันคุณภาพการศึกษา 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 

                                                                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

                           (นายธงรบ ร่ืนบรรเทิง) 

                                                                       หัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี  คณะมนษุยศาสตร 

ที่  ๗/๒๕๕๙ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาฐานขอมลูสารสนเทศ  ภาควิชาวรรณคด ี

---------------------------- 
 

 อนุสนธิคําส่ังภาควิชาวรรณคดีท่ี ๒/๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เร่ืองยกเลิกคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดเดิมและขอแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแตงต้ังคณะ

กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

 องคประกอบ 

 ๑. นายรัตนพล  ช่ืนคา   ประธาน 

 ๒. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย  รองประธาน 

 ๓. นายฟาริส โยธาสมุทร   กรรมการ 

 ๔. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี   กรรมการ 

 ๕.  นางสาววัชราภรณ อาจหาญ  กรรมการ 

 ๖. นางสาวอัญชิษฐา เรืองฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

 ภารกิจ  

๑. ปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอมูลในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (website) ของภาควิชาวรรณคดีใหทันตอ

เหตุการณ 

๒. ปรับปรุงศักยภาพฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (website) ของภาควิชาวรรณคดีใหเปนแหลงเรียนรูแบบ e-

learning ที่มีประสิทธิภาพสําหรับบุคลากร นิสิตและประชาชนท่ัวไป 

๓. ประสานงานกับคณะกรรมการ / องคกรดานสารสนเทศท้ังระดับคณะ  ระดับมหาวิทยาลัย  และภายนอก

มหาวิทยาลัยเพ่ือการแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงขอมูลขาวสาร 

๔. รวบรวมและประเมินผลการดําเนินงาน  ดานการพัฒนาขอมูลสารสนเทศของภาควิชา  เพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 

                                                                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

                           (นายธงรบ ร่ืนบรรเทิง) 

                                                                       หัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี  คณะมนษุยศาสตร 

ที่  ๘/๒๕๕๙ 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ภาควิชาวรรณคด ี

---------------------------- 

 อนุสนธิคําส่ังภาควิชาวรรณคดีท่ี ๒/๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เร่ืองยกเลิกคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดเดิมและขอแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแตงต้ังคณะ

กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   

 องคประกอบ 

 ๑. นายรัตนพล  ช่ืนคา   ประธาน 

 ๒. นางสาวกฤตยา  ณ หนองคาย  รองประธาน 

 ๓. นางกุลวดี  มกราภิรมย   กรรมการ 

 ๔. นายธงรบ  ร่ืนบรรเทิง   กรรมการ 

 ๕. นายฟาริส โยธาสมุทร   กรรมการ 

 ๖. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ  กรรมการ 

 ๗. นางสาวสรณัฐ  ไตลังคะ     กรรมการ 

 ๘. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี   กรรมการและเลขานุการ 

 ๙. นางสาวอัญชิษฐา เรืองฤทธิ์  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 ภารกิจ 

๑. กํากับดูแลใหการดําเนินงานของภาควิชาวรรณคดีเปนไปตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  

พันธกิจ  นโยบาย  เปาหมาย  แผนพัฒนา/แผนกลยุทธ  แผนงานและโครงการที่ภาควิชากําหนดไว   

๒.    ใหคําแนะนําตอกรรมการภาควิชาเพื่อปรับปรุง  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลงแผนงานและโครงการ โดย

ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย  

๓. ดําเนินการใหมีการเก็บรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานของภาควิชาอยางสม่ําเสมอ  ตามดัชนีประเมินและ

เกณฑมาตรฐาน  

๔. วิเคราะห/ประเมินผลการดําเนินงาน  เรียบเรียงและจัดพิมพเอกสารผลการประเมินตนเอง 

๕. เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกําหนด 

๖.    จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 

                                                                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

                           (นายธงรบ ร่ืนบรรเทิง) 

                                                                       หัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี  คณะมนษุยศาสตร 

ที่  ๙/๒๕๕๙ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ 

---------------------------- 

 อนุสนธิคําส่ังภาควิชาวรรณคดีท่ี ๒/๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เร่ืองยกเลิกคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดเดิมและขอแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแตงต้ังคณะ

กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 องคประกอบ 

 ๑. นายธงรบ   ร่ืนบรรเทิง   ประธาน 

 ๒. นางสาวสรณัฐ   ไตลังคะ   รองประธาน 

 ๕. นางกุลวดี   มกราภิรมย   กรรมการ 

 ๖. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ภารกิจ 

๑.    จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ 

       รายวิชาวรรณคดีอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 

๒. วางแผนการเปดรายวิชาแตละภาคการศึกษาโดยใหสัมพันธกับแผนการจัดช้ันเรียนของนิสิตและภาระงาน

ของอาจารย 

๓. ใหความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาวรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีภาษาตางประเทศอื่นๆ กอนท่ี

อาจารยผูสอนจะแจงนิสิตและเผยแพรในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (website) ของภาคฯ 

๔. ประสานงานกับผูแทนภาควิชาฯ ในคณะกรรมการฝายจัดตารางสอนของคณะเพื่อกําหนดตารางสอนตาม

ความเหมาะสม 

๕. ติดตามผลการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

๖. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรในสวนของกลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีภาษาตางประเทศอื่นๆ 

๗. จัดทําทําเนียบผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือเชิญเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร 

๘. รวบรวมและประเมินผลการดําเนินงานดานการเรียนการสอนของกลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดี

ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี 

 
 

                                                                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

                           (นายธงรบ ร่ืนบรรเทิง) 

                                                                       หัวหนาภาควิชาวรรณคดี 



 
 

 

  

 

 

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี  คณะมนษุยศาสตร 

ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบภาควิชาวรรณคด ี

---------------------------- 
 

 อนุสนธิคําส่ังภาควิชาวรรณคดีท่ี ๒/๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เร่ืองยกเลิกคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดเดิมและขอแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแตงต้ังคณะ

กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 องคประกอบ 

 ๑. หัวหนาภาควิชาวรรณคดี   ท่ีปรึกษา  

 ๒. นางสาวสรณัฐ  ไตลังคะ   ประธาน 

 ๓. นายรัตนพล ช่ืนคา   รองประธาน 

 ๔. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย  กรรมการ 

 ๕. นางกุลวดี  มกราภิรมย   กรรมการ 

 ๖. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ  กรรมการ 

 ๗. นายฟาริส โยธาสมุทร   กรรมการ 

 ๘. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี    กรรมการและเลขานุการ 

  

 ภารกิจ 

๑. กําหนดกระบวนการการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา 
            ๒.  กําหนดปฏิทนิการดําเนนิงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษา และกําหนดรายละเอียด 
กิจกรรมและระยะเวลาท่ีตองดําเนินการของผูเก่ียวของกับการเรียนการสอน 
  ๓. กําหนดความรับผิดชอบและส่ิงที่อาจารยประจําวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบเพ่ือการ 
เตรียมพรอมรับการทวนสอบ ไดแก มคอ.3 มคอ.5 ประมวลการสอน ขอสอบ และคะแนน ผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการ

สอบ หรือคะแนนสวนอ่ืนๆ ที่กําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา พรอมหลักฐานที่มาของคะแนนแตละ

สวน 
๔.     ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
๕.     ดําเนินการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

 ๖.    จัดทํารายงานผลการทวนสอบประจําภาคการศึกษาตอคณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดีทราบ  
 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จนส้ินสุดปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

                                                                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

                           (นายธงรบ ร่ืนบรรเทิง) 

                                                                       หัวหนาภาควิชาวรรณคดี 


